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Intusschen is deze verblijfplaats waarschijnlijk slechts tijdelijk

en niet standvastig; althans schrijft Vinson nog bij E. (N.)

inaurata, dat de mannetjes zelve een klein web spinnen in de

nabijheid van dat der wijfjes, of zich even als andere Epeirae

aan een der einddraden van de groote vrouwelijke webben

ophouden.

De ware soort , waartoe de Makassaarsche Nephila behoort,

heb ik niet met volkomen zekerheid kunnen uitmaken. De

mas schijnt mij toe niet veel te verschillen van dien der

N. nigra Vinson , ofschoon de beschrijving daarvan slechts

hoogst oppervlakkig is en alzoo weinig punten van vergelijking

aanbiedt. Maar ook over de femina durf ik geen vast oordeel

uit te spreken. De meeste overeenkomst nogthans biedt zij

aan, niet met de teekening van een pullus, maar met de be-

schrijving van Doleschall van zijne Epeira (Neplii/a) imperialis.

Hij noemt haar op Amboina „ zeldzaam". Aan de opgave zijner

„longitudo" (slechts 1' 6 Parijsche maat) meen ik ook te

mogen ontleenen, dat hij de geheel volwassene femina dezer

groote spin niet heeft bezeten. De mijne verschilt vooral in

dit opzigt van die van Doleschall, dat het sternum niet zwart

maar roodbruin is. Overigens bevinden zich daarop het doorntje

bij de basis der lip en de knobbeltjes of tandjes aan de basis

der pooten, ongeveer gelijk aan die zoo als ze door Walckenaer

bij diens E. (N.) geniciilata worden omschreven, met welke de

mijne ook in vele opzichten overeenstemt, gelijk reeds door

Doleschall was opgemerkt voor zijne imperialis. Intusschen

vind ik ook in de beschrijving der Epeira (iV.) inaurata Walck,

zoo als die door Vinson en vóór dezen door Dumont was gege-

ven, nog al eenige analogie. Wat hij onder anderen over de

teekening van het abdomen (rugvlakte) schrijft, geldt volmaakt

voor de N. van Makassar , te weten : „ quand l'abdomen est

„ d'un jaune bien pur, on y distingue parfaitement huit points

„ noirs enfoncés , les deux antérieurs
,

placés près de la base
,

„ sont isolés ; les six autres points posés plus loin sont reliés

„ entre eux par des lignes noires et déliées qui simulent assez

^ bien le dessin d'un M". Het grootste verschil tusschen mijn


